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 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» που αποτελούνται 
από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και 
συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές 
πληροφορίες. 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες 
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν 
να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό 
την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 
ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση 
της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των 
εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι 
επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015, τη 
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α 
(παρ. 3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

Αθήνα, 27 Μαΐου 2016 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 
 

ΟΜΗΡΟΣ ∆. ∆ΕΛΗΦΩΤΗΣ 
Αρ. Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  10461 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  
Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Σηµ. 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
 Ενσώµατα πάγια 5 779.464 783.494 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 0 17 

Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες 7 415 12.306 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις   15 33.156 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 10 9.659 8.775 

822.695 804.592 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
 Αποθέµατα    9  - 323.310 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10 11.633.629 9.933.040 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11 9.706.182 7.666.680 

21.339.812 17.923.030 

Σύνολο ενεργητικού 
 

22.162.506 18.727.623 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 
 

Μετοχικό κεφάλαιο 12 6.600.000 6.600.000 

Λοιπά αποθεµατικά 13 1.284.763 1.285.055 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 
   

(1.097.911) 
   

(1.045.428) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 

6.786.852 6.839.628 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 15 37.910 794.496 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 16 41.733 35.048 

79.643 829.544 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14 14.537.233 11.048.983 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος 
εισοδήµατος) 758.779 9.468 

15.296.012 11.058.451 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

15.375.654 11.887.995 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 
 

22.162.506 18.727.623 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Σηµ. 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Πωλήσεις 26.319.436   23.496.893   

Κόστος πωληθέντων 17 (25.446.491) (21.911.023) 

Μεικτό κέρδος 872.945   1.585.869   

Έξοδα διοίκησης 17 (481.119) (92.458) 

Λοιπά έσοδα 18 139.853 145.492 

Λοιπά κέρδη/(ζηµιές) 18 (414.549 )  186.679   

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 117.130   1.825.582   

 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  19            157.889               35.042  

Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) 19 (7.519) (4.536) 

Κέρδη προ φόρων 267.501   1.856.088   

Φόρος εισοδήµατος 21 (319.984) (897.358) 

Καθαρά κέρδη / (Ζηµιές) χρήσης (52.483) 958.730 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικού Εσοδήµατος 

 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Καθαρά κέρδη / (Ζηµιές) χρήσης (52.483) 958.730 

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)  (292) (6.821) 

(292) (6.821) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) χρήσης (καθαρά µετά από φόρους) (292 )  (6.821 )  

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) χρήσης (52.776) 951.908 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Ποσά σε Ευρώ 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθέµατικα 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2014 6.600.000 2.904.632 (3.616.913) 5.887.719 

Καθαρό κέρδος / (Ζηµία) χρήσης - - 958.730 958.730 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)  - (6.821) - (6.821) 

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα)  χρήσης (καθαρά, 
µετά από φόρους) - (6.821) - (6.821) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) χρήσης - (6.821) 958.730 951.908 

Μεταφορά σε αποθεµατικά - (1.612.756) 1.612.756 - 

- (1.612.756) 1.612.756 - 

31 ∆εκεµβρίου 2014 6.600.000 1.285.055 (1.045.428) 6.839.627 

     
1 Ιανουαρίου 2015 6.600.000 1.285.055 (1.045.428) 6.839.627 

Καθαρό κέρδος / (Ζηµία) χρήσης - - (52.483) (52.483) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)  - (292) - (292) 

Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα)  χρήσης (καθαρά, 
µετά από φόρους) - (292) - (292) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) χρήσης - (292) (52.483) (52.776) 

31 ∆εκεµβρίου 2015 6.600.000 1.284.763 (1.097.911) 6.786.852 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 εως 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
Ποσά σε Ευρώ. 

Σηµ. 
01.01.2015-  
31.12.2015 

01.01.2014 - 
31.12.2014 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 267.501 1.856.088 

Πλέον / µείον προσαρµογές για: 

Αποσβέσεις 5,6 62.582 65.843 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (167.408) (68.157) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 19 7.519 4.536 

Προβλέψεις αποµείωσης και διαγραφές 

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 323.310 (323.310) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.350.251) (1.569.917) 

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 2.853.409 (1.572.986) 
Μείον:  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 19 (7.519) (4.536) 

Καταβεβληµένοι φόροι (48.513) - 

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) 1.940.630 (1.612.439) 

Επενδυτικές δραστηριότητες 
Aπόκτηση  θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων    7 (10.000) 2.000 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα 5,6 (60.662) (12.994) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε 
ακίνητα  5,6 11.646 34.000 

Τόκοι εισπραχθέντες 19 157.889 35.042 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 98.873 58.048 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β) 2.039.503 (1.554.391) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 7.666.680 9.221.071 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 9.706.183 7.666.680 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 35  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, στον κλάδο των κατασκευών. 

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα κεντρικά 
γραφεία της είναι στην Ερµού 25, 145 64 Κηφισιά Αττικής . 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ η οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρείας µε ποσοστό 100% και η οποία περιλαµβάνεται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 
µητρικής και εισηγµένης στο ΧΑ εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε " που έχει έδρα την Κηφισιά. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 31 Μαρτίου 2016 και 
τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετοχών. Είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση του διαδικτύου 
της Εταιρείας: www.ellaktor.com 

 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων  

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ∆ΠΧΑ που έχουν 
εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους . 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και 
κρίσης από την ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι περιοχές που 
εµπεριέχουν σηµαντικό βαθµό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιµήσεις επηρεάζουν 
σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 4.   

2.1.1 Συνέχιση ∆ραστηριότητας 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2015 προετοιµάζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και 
τις ταµειακές ροές της Εταιρείας µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. 

2.1.2 Μακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα 

Παρά τα σηµάδια σταθεροποίησης της ελληνικής οικονοµίας το 2014 για πρώτη φορά µετά από έξι χρόνια 
(αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8%, επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος), η αβεβαιότητα σε πολιτικό και 
µακροοικονοµικό επίπεδο επέστρεψε αυξηµένη το 2015. Οι µακρόχρονες διαπραγµατεύσεις µε τους θεσµούς 
αναφορικά µε την χρηµατοδότηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, το δηµοψήφισµα, η τραπεζική  αργία, η επιβολή 
περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων (που εξακολουθούν να παραµένουν σε ισχύ)  και οι βουλευτικές εκλογές 
του Σεπτεµβρίου 2015 είχαν δυσµενή επίδραση στην ελληνική οικονοµία που επέστρεψε σε ύφεση µε το ΑΕΠ να 
υποχωρεί σε ετήσια βάση κατά -0,2% και επηρέασαν αρνητικά τις εγχώριες δραστηριότητες του οµίλου και 
ιδιαίτερα τη δραστηριότητα της κατασκευής. 

Η συµφωνία της Ελληνικής κυβέρνησης µε τους  πιστωτές της τον Αύγουστο του 2015 για πρόγραµµα στήριξης 
ύψους ευρώ 86 δις από τον ESM (τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας) και η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση 
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των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών το ∆εκέµβριο του 2015, µετρίασαν τις αρνητικές επιπτώσεις και παρέχουν 
αισιοδοξία για σταδιακή σταθεροποίηση του µακροοικονοµικού και χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος στην 
Ελλάδα. Όµως οι κίνδυνοι παραµένουν καθώς ακόµη εκκρεµεί, στα τέλη Μαρτίου 2016, η ολοκλήρωση της 
πρώτης αξιολόγησης του νέου προγράµµατος που θα αφορά µια σειρά από µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής 
αλλά και κυριότερα υλοποίησης των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων. Ταυτόχρονα παρατηρείται αυξηµένη 
µεταβλητότητα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, το προσφυγικό ζήτηµα έχει ενταθεί µε αυξηµένες ροές προσφύγων 
προς την Ελλάδα ενώ τέλος και ο γεωπολιτικός κίνδυνος είναι αυξηµένος (περιφερειακές εντάσεις, αύξηση 
τροµοκρατικών επιθέσεων, κλπ.).  Ως εκ τούτου εκτιµάται ότι και το 2016 θα είναι µια δύσκολη χρονιά για την 
ελληνική οικονοµία αλλά και για την Εταιρεία. 

Οι σηµαντικότεροι ενδεχόµενοι κίνδυνοι της Εταιρείας από την έκθεσή της στην Ελλάδα είναι η µείωση του 
ρυθµού εκτέλεσης εργασιών, η περαιτέρω καθυστέρηση στην πρόοδο και ολοκλήρωση δηµοσίων έργων, η 
αδυναµία ανακτησιµότητας απαιτήσεων  και η αποµείωση της αξίας ενσώµατων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων.  
 
Παρ' όλα αυτά η ∆ιοίκηση εκτιµά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις στην Εταιρεία, προκειµένου 
να διασφαλίσει ότι λαµβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα και ενέργειες για την 
ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στις δραστηριότητές της.  

 

2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες  

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 
µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων 
προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει 
επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το 
δεσµευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα 
από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως 
περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία 
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, 
ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν σε µια 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία 
∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων 
του Σ∆ΛΠ.  

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του 
σχηµατισµού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ∆ΠΧΑ 11 στις οικονοµικές 
καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.   

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 
χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρµογή σε όλα τα 
συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων) εντός του πεδίου 
εφαρµογής του ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9. 
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∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως το ∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι 
αµοιβαίως αποκλειόµενα. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους  

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και 
∆ΠΧΑ 7 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2018) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και 
συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το 
µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 καθιερώνει 
µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και 
αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της 
επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί 
νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, 
κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να βελτιώσει τη 
συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών 
κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για να 
προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή 
είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη µεταβίβαση 
των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για 
αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η Εταιρεία  βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του 
∆ΠΧΑ 15 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1 Ιανουαρίου 2019 

Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι 
να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει 
εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για 
το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 
µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το 
λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις 
απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων 
σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για 
κάθε τύπο σύµβασης. Ο Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 16 στις 
οικονοµικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι 
ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων 
που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του µισθού.  

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συµφωνίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά 
συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία ‘επιχείρηση’.  
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∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για 
τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα 
δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που 
ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: ∆ιαρκείς φυτείες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηµατοοικονοµική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα 
αµπέλια και τα δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται µε τον 
ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευασµένα ενσώµατα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις 
συµπεριλαµβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16, αντί του ∆ΛΠ 41. Η 
παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες παραµένει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 41.  

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της καθαρής 
θέσης προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 
στις ατοµικές τους οικονοµικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών 
οικονοµικών καταστάσεων.   

∆ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της σηµαντικότητας και 
της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή των οικονοµικών 
καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.  

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρµογή της 
απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των 
θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη 
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από δάνεια που 
επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

∆ΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες 
των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ορισµένα 
∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων 
του Σ∆ΛΠ.  

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο 
απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό 
του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο 
της καθαρής θέσης βάση των ορισµών του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». 
Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, 
που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την 
συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης 
βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η 
επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο 
αντιµετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι 
συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της 
αναπροσαρµογής. 

∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που 
παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική 
εταιρεία της οικονοµικής οντότητας. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ.  

∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή οµάδα στοιχείων) 
αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή», ή το 
αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και δεν πρέπει να 
λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να 
προσδιορίσει εάν οι όροι µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 
στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη και διευκρινίζει πως οι 
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επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 
«Γνωστοποιήσεις – Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» 
δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ∆ΛΠ 34.  

∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις 
υποχρεώσεις παροχών προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το 
νόµισµα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού 
στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

 

2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας  επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του πρωτεύοντος 
οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας. 

 

2.4 Μισθώσεις 

(α) Εταιρεία ως µισθωτής 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα έξοδα των λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης και περιλαµβάνουν τυχόν κόστος 
αποκατάστασης του ακινήτου εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση µίσθωσης. 

Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία  διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας 
ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη 
της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 
ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι 
αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στα δάνεια. Το 
µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση 
αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας 
µίσθωσής τους. 

(β) Εταιρεία ως εκµισθωτής 

Η Εταιρεία εκµισθώνει ακίνητα µόνο µε τη µορφή λειτουργικής µίσθωσης. Τα έσοδα των λειτουργικών 
µισθώσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  

 

2.5 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµείωση. 
Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το 
κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. 
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Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε 
την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής : 

- Κτίρια 25 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός 10 έτη 

- Αυτοκίνητα 6 - 8 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 5 - 10 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση τουλάχιστον  
κάθε τέλος χρήσης. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) 
καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα (Σηµείωση 2.7). 

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους 
αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.   

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το 
χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

2.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνουν κυρίως άδειες λογισµικού, οι οποίες αποτιµώνται στο κόστος 
κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της 
ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. 

 

2.7 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η λογιστική 
αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζηµία 
αποµείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιµη 
αξία του. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας, µειωµένη µε το απαιτούµενο για την 
πώληση κόστος, και αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηµατοροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν µε βάση την 
εκτίµηση της διοίκησης για τις µελλοντικές οικονοµικές και λειτουργικές συνθήκες.) Για την εκτίµηση των 
ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας 
ταµειακών ροών. Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός από υπεραξία, που έχουν υποστεί 
αποµείωση επανεκτιµούνται για πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

 

2.8 Αποθέµατα  

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 
Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και 
των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει τα έξοδα σχεδιασµού, το κόστος των υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος 
και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής. 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους 
δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 
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2.9 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν 
είναι σηµαντικό, µειωµένο µε τυχόν ζηµιά αποµείωσης. Η ζηµιά αποµείωσης για τις εµπορικές απαιτήσεις 
δηµιουργείται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία  δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά 
των απαιτήσεων µε βάση τους συµβατικούς όρους.  

Οι εµπορικές απαιτήσεις περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές και γραµµάτια εισπρακτέα από πελάτες.  

Σοβαρά προβλήµατα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονοµική αναδιοργάνωση και η αδυναµία 
τακτικών πληρωµών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει αποµειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης αποµείωσης 
είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφληµένη µε το πραγµατικό επιτόκιο, και καταχωρείται ως έξοδο στα 
αποτελέσµατα της χρήσης.  

 

2.10 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 

 

2.11 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.   

 

2.12 Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόµενη φορολογία. Ο φόρος 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων εκτός και αν σχετίζεται µε ποσά που έχουν αναγνωριστεί στα 
λοιπά συνολικά έσοδα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης 
στα λοιπά συνολικά έσοδα ή στα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα. 

Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών, υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί κατά 
την ηµεροµηνία ισολογισµού  και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η 
διοίκηση ανά διαστήµατα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η κείµενη φορολογική νοµοθεσία χρήζει ερµηνείας. 
Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των ποσών που αναµένεται να πληρωθούν στις φορολογικές 
αρχές.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν 
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 
επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή 
ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα 
πραγµατοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται µόνο εάν επιτρέπεται νοµικά ο 
συµψηφισµός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και επί 
διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει µε συµψηφισµό. 
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2.13 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο 
και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.  Οι πληρωµές καθορίζονται από την εκάστοτε τοπική νοµοθεσία και 
τους κανονισµούς των ταµείων.  

Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα το οποίο καθορίζει ένα συγκεκριµένο 
ποσό παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόµενος όταν συνταξιοδοτηθεί το οποίο συνήθως 
εξαρτάται από ένα ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το ύψος των 
αποδοχών.  

Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στα πλαίσια του οποίου η Εταιρεία 
πραγµατοποιεί καθορισµένες πληρωµές σε ένα ξεχωριστό νοµικό πρόσωπο. Η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική 
υποχρέωση να πληρώσει επί πλέον εισφορές εάν το ταµείο δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να 
πληρώσει σε όλους τους εργαζοµένους τις παροχές που σχετίζονται µε την υπηρεσία τους στην παρούσα και τις 
προηγούµενες χρονικές περιόδους.  

Για τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών η Εταιρεία πληρώνει εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία του 
δηµοσίου σε υποχρεωτική βάση. Η Εταιρεία δεν έχει άλλη υποχρέωση εφόσον έχει πληρώσει τις εισφορές της. Οι 
εισφορές αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού όποτε προκύπτει οφειλή. Εισφορές που προπληρώνονται 
αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρηµάτων 
ή συµψηφισµός  µε µελλοντικές οφειλές.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα  
αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή, κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, µειωµένη κατά την 
εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. Η υποχρέωση της καθορισµένης παροχής 
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβλεπόµενης πιστωτικής 
µονάδας (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών υπολογίζεται 
µε προεξόφληση των µελλοντικών χρηµατικών εκροών µε συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο των 
µακροπροθέσµων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης εταιρικών οµολόγων που έχουν διάρκεια περίπου ίση µε το 
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα.  

Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από εµπειρικές αναπροσαρµογές και αλλαγές σε αναλογιστικές  
παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο την οποία προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

(β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης  

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές το νωρίτερο από τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: (α) 
όταν η Εταιρεία δεν µπορεί πλέον να αποσύρει την προσφορά των παροχών αυτών και β) όταν η εταιρεία 
αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 37 και συµπεριλαµβάνει την 
καταβολή των παροχών λήξης. Στην περίπτωση µίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία 
αποχώρηση, οι παροχές εξόδου υπολογίζονται µε βάση τον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να δεχτούν 
την προσφορά. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.  

2.14 Προβλέψεις  

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος και για επίδικες αγωγές αναγνωρίζονται όταν:  υπάρχει µία 
παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, όταν είναι πιθανόν ότι 
θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης και όταν το απαιτούµενο ποσό µπορεί να 
εκτιµηθεί αξιόπιστα. 
 

2.15 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τεχνικά έργα και λειτουργικές µισθώσεις. 
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Τα έσοδα και το κέρδος από τα κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 όπως 
περιγράφεται στη Σηµείωση 2.17 κατωτέρω. 

Τα έσοδα από τις λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, µε την ευθεία µέθοδο, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της µίσθωσης.  Όταν η Εταιρεία  παρέχει κίνητρα στους πελάτες της, το κόστος αυτών των κινήτρων 
αναγνωρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, µε την ευθεία µέθοδο, µειωτικά του εσόδου από την µίσθωση. 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού 
επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των δανείων χορηγηθέντων και απαιτήσεων, τα έσοδα από τόκους 
αναγνωρίζονται χρησιµοποιώντας το επιτόκιο που προεξοφλεί τις µελλοντικές ροές για σκοπούς αποµείωσης. 

 

2.16 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωµή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί 
κατά την άσκηση της συνήθους εµπορικής δραστηριότητας από προµηθευτές. Οι πληρωτέοι λογαριασµοί 
κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εάν η πληρωµή οφείλεται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Αν 
όχι, παρουσιάζονται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην 
εύλογη αξία τους και αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. 

 

2.17 Συµβόλαια  για έργα υπό εκτέλεση 

Σύµβαση κατασκευής είναι µια σύµβαση που έχει συναφθεί ειδικά για την κατασκευή ενός περιουσιακού 
στοιχείου ή ενός συνδυασµού περιουσιακών στοιχείων,  τα οποία είναι στενά αλληλοσυνδεόµενα ή 
αλληλοεξαρτώµενα σε ότι αφορά το σχεδιασµό τους, την τεχνολογία και τη λειτουργία τους ή τον τελικό σκοπό 
ή χρήση τους. 

Τα έξοδα που αφορούν σε κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται. 

Όταν το αποτέλεσµα ενός κατασκευαστικού συµβολαίου δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, ως έσοδο από το 
συµβόλαιο αναγνωρίζονται µόνο τα έξοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί και αναµένεται να εισπραχθούν. 

Όταν το αποτέλεσµα ενός κατασκευαστικού συµβολαίου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, το έσοδο και τα 
έξοδα του συµβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Η 
Εταιρεία  χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου 
και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο.  Το στάδιο ολοκλήρωσης µετράται βάσει των 
εξόδων που έχουν πραγµατοποιηθεί έως την ηµεροµηνία του ισολογισµού σε σχέση µε τα συνολικά εκτιµώµενα 
έξοδα για κάθε συµβόλαιο.  Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συµβολαίου να υπερβεί το συνολικό 
έσοδο, τότε η αναµενόµενη ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως ως έξοδο. 

Για τον καθορισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που σχετίζονται µε 
µελλοντικές εργασίες αναφορικά µε το συµβόλαιο εξαιρούνται και εµφανίζονται ως έργο σε εξέλιξη.  Το σύνολο 
του κόστους που πραγµατοποιήθηκε και του κέρδους / ζηµίας που αναγνωρίσθηκε για κάθε συµβόλαιο 
συγκρίνεται µε τις προοδευτικές τιµολογήσεις µέχρι το τέλος της χρήσης. 

Όπου τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν αναγνωρισθεί 
υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιµολογήσεις, η διαφορά εµφανίζεται ως απαίτηση από πελάτες συµβολαίων έργων 
στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις». Όταν οι προοδευτικές τιµολογήσεις υπερβαίνουν τα 
πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο 
εµφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συµβολαίων έργων στο κονδύλι «Προµηθευτές και λοιποί 
πιστωτές». 

2.18 Αναταξινοµήσεις και Στρογγυλοποιήσεις Κονδυλίων 

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ. ∆ιαφορές 
που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία  εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 
(µακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελληνική αγορά, µεταβολές σε τιµές αγοράς ακινήτων, πρώτων υλών όπως 
σίδηρος, τσιµέντο κλπ.), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο επιτοκίων. Οι χρηµατοοικονοµικοί 
κίνδυνοι σχετίζονται µε τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα: εµπορικές απαιτήσεις, ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα, προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις . Οι λογιστικές αρχές σχετικά µε τα παραπάνω 
χρηµατοοικονοµικά µέσα περιγράφονται στη Σηµείωση 2.  

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και ειδικότερα από την κεντρική 
∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης και διαµορφώνεται στα πλαίσια, οδηγιών, κατευθύνσεων και  
κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αφορούν τον κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο 
καθώς και την βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων. 

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε τους επιχειρησιακούς τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 
Ενδεικτικά, η Εταιρεία  εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή της αξίας των ακινήτων και των µισθωµάτων,  
από τη µεταβολή στις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο των κατασκευών στην Ελλάδα και στις αγορές 
πρώτων υλών, καθώς και σε κινδύνους που σχετίζονται µε την εκτέλεση έργων σε κοινοπρακτικά σχήµατα. Οι 
υπηρεσίες της Εταιρείας  παρακολουθούν στενά τις τάσεις στις επιµέρους αγορές όπου αναπτύσσεται 
επιχειρηµατική δραστηριότητα και σχεδιάζουν ενέργειες για την άµεση και αποτελεσµατική προσαρµογή στα νέα 
δεδοµένα των επιµέρους αγορών. 

 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε πελάτες 
µε επαρκή πιστοληπτική ικανότητα.  

Λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, η έγκριση των πιστωτικών ορίων είναι αποτέλεσµα µιας πιο 
αυστηρής διαδικασίας που εµπλέκει όλα τα επίπεδα της ανώτερης διοίκησης. Η Εταιρεία παρακολουθεί 
επισταµένα τα υπόλοιπα των χρεωστών της  και σε απαιτήσεις όπου εντοπίζεται πιστωτικός κίνδυνος, γίνεται 
αξιολόγηση σύµφωνα µε τις καθιερωµένες πολιτικές και διαδικασίες και διενεργείται η κατάλληλη πρόβλεψη για 
αποµείωση 

∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα και στις επενδύσεις. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Για την διαχείριση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, στο πλαίσιο 
εγκεκριµένων πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο βαθµό έκθεσης σε κάθε µεµονωµένο 
χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα.   

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές της  
και τις ανάγκες της  σε πιστωτικά όρια γενικότερα (π.χ. ανάγκες σε χρηµατοδότηση, Εγγυητικές Επιστολές κλπ.).  

(δ) Λοιποί Κίνδυνοι 

Τα προηγούµενα έτη το Ελληνικό ∆ηµόσιο επέβαλλε έκτακτες φορολογικές εισφορές που επηρέασαν σηµαντικά 
τα αποτελέσµατα της Εταιρείας. ∆εδοµένης της τρέχουσας δηµοσιονοµικής θέσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 
πρόσθετα φορολογικά µέτρα µπορεί να επιβληθούν, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά  τη 
χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας.  

 
3.2 ∆ιαχείριση κεφαλαίων 

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας της Εταιρείας, την 
επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασµό µε την πιστοληπτική της ικανότητα.  
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Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας θα πρέπει να αξιολογηθεί ο Καθαρός δανεισµός 
της (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα). Η Εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις. 
 

4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και 
προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και οι σηµειώσεις και αναφορές που τις συνοδεύουν ενδέχεται να 
εµπεριέχουν ορισµένες υποθέσεις και υπολογισµούς που αναφέρονται σε µελλοντικά γεγονότα σε σχέση µε τις 
εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας . Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και 
υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε τις τρέχουσες 
συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους 
υπολογισµούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. 

Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν µελλοντικά ουσιώδεις 
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων  έχουν ως εξής: 

(α)  Εκτιµήσεις σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό των κατασκευαστικών έργων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 
«Κατασκευαστικά συµβόλαια» 

 
     i) Αναγνώριση εσόδου από κατασκευαστικά συµβόλαια βάσει εκτίµησης του σταδίου ολοκλήρωσης των 
έργων.  

Για τον υπολογισµό του σταδίου ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών έργων υπό εκτέλεση βάσει του 
οποίου η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα από κατασκευαστικά συµβόλαια, η ∆ιοίκηση εκτιµά τα 
προβλεπόµενα έξοδα που αναµένει να πραγµατοποιηθούν µέχρι την ολοκλήρωση των έργων. 
 

    ii) Αιτήµατα αποζηµίωσης για συµπληρωµατικές εργασίες πέραν των συµβατικών 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά το ποσό που αναµένει να εισπραχθεί από την Εταιρεία για 
συµπληρωµατικές εργασίες και αναγνωρίζει έσοδο βάσει του σταδίου ολοκλήρωσης, εφόσον θεωρεί 
πιθανή την είσπραξη του εν λόγω ποσού. 

(β) Φόρος εισοδήµατος 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές 
συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν 
το τελικό αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η 
διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της 
περιόδου. 
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5 Ενσώµατα πάγια    

 

Ποσά σε  Ευρώ. 

Οικόπεδα & 
Κτίρια 

Μεταφορικά 
µέσα  

Μηχ/κός 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο 

Κόστος 
1-Ιαν-14 1.398.776 165.760 713.843 549.309 2.827.688 

Προσθήκες εκτός από leasing - 5.000 790 7.204 12.994 

Πωλήσεις / διαγραφές - (15.124) (70.872) - (85.996) 

31-∆εκ-14 1.398.776 155.636 643.761 556.512 2.754.686 

      
1-Ιαν-15 1.398.776 155.636 643.761 556.512 2.754.686 

Προσθήκες εκτός από leasing - - 60.642 20 60.662 

Πωλήσεις / διαγραφές - (50.060) (3.097) (2.061) (55.218) 

31-∆εκ-15 1.398.776 105.577 701.306 554.472 2.760.130 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 
1-Ιαν-14 (641.344) (164.243) (651.826) (533.361) (1.990.774) 

Αποσβέσεις χρήσης (45.642) (1.508) (9.592) (8.786) (65.528) 

Πωλήσεις / διαγραφές - 14.951 70.160 - 85.111 

31-∆εκ-14 (686.986) (150.800) (591.258) (542.147) (1.971.192) 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

1-Ιαν-15 (686.986) (150.800) (591.258) (542.147) (1.971.192) 

Αποσβέσεις χρήσης (45.642) (1.892) (8.922) (6.115) (62.572) 

Πωλήσεις / διαγραφές - 49.774 2.030 1.295 53.098 

31-∆εκ-15 (732.629) (102.919) (598.151) (546.968) (1.980.666) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 711.790 4.836 52.503 14.365 783.494 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 666.148 2.658 103.155 7.504 779.464 

 

6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία     
Ποσά σε  Ευρώ. 

Λογισµικό Σύνολο 
Κόστος 
1-Ιαν-14 60.047 60.047 
31-∆εκ-14 60.047 60.047 

1-Ιαν-15 60.047 60.047 
Πωλήσεις/ διαγραφές (1.091) (1.091) 
31-∆εκ-15 58.956 58.956 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 
1-Ιαν-14 (59.716) (59.716) 
Αποσβέσεις χρήσης (314) (314) 
31-∆εκ-14 (60.030) (60.030) 

1-Ιαν-15 (60.030) (60.030) 
Αποσβέσεις χρήσης (10) (10) 
Πωλήσεις/ διαγραφές 1.084 1.084 
31-∆εκ-15 (58.956) (58.956) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 17 17 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 - - 
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7 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 
 
 
Ποσά σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Στην αρχή της χρήσης 12.306 26.643 

(Πωλήσεις)  (11.891) (14.337) 

Στο τέλος της χρήσης 415 12.306 
 
 
 

8 Κοινές επιχειρήσεις που ενοποιούνται µε τη µέθοδο ενσωµάτωσης µεριδίων 

Τα παρακάτω ποσά αντιπροσωπεύουν το µερίδιο που έχουν οι συµµετέχοντες στις Κοινές Επιχειρήσεις και 
συγκεκριµένα στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις καθώς και στα έσοδα και έξοδα τους (σηµείωση 
2.2.2). Τα ποσά αυτά περιλαµβάνονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, καθώς και στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014: 

Ποσά σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Απαιτήσεις 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 10.289 12.761 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 6.260.802 4.753.488 

6.271.090 4.766.249 

Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 37.910 22.915 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.180.379 4.690.533 

6.218.289 4.713.448 

Καθαρή θέση 52.801 52.801 

Έσοδα 6.075.813 6.059.136 

Έξοδα (6.028.817) (6.033.238) 

Κέρδη / (Ζηµιές) (µετά από φόρους) 46.995 25.898 

 

Οι κοινές επιχειρήσεις των οποίων η εταιρεία λογιστικοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα 
και τα έξοδα µε βάση το µερίδιό του, εµφανίζονται στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα. 

 

Α/Α ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε∆ΡΑ 
% 

ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

1 ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ-ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50% 2010-2015 

2 ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ-ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 85% 2010-2015 

3 ΚΑΣΤΩΡ-ΑΚΤΩΡ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΛΛΑ∆Α 1% 2010-2015 

4 ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ - P&C DEVELOPMENT ΕΛΛΑ∆Α 70% 2010-2015 

5 ΚΑΣΤΩΡ - ΕΡΓΟΣΥΝ ΕΛΛΑ∆Α 70% 2010-2015 

6 ΕΛΤΕΡ - ΚΑΣΤΩΡ ΕΛΛΑ∆Α 15% 2010-2015 

7 ΑΙΑΣ ΑΤΕ - ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50% 2012-2015 

8 ΑΙΑΣ ΑΤΕ - ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50% 2012-2015 
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9 ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 30% 2013-2015 

10 ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ - ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50% 2013-2015 

11 ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. - ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. - ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 33% 2014-2015 

12 ΕΡΓΟ Α.Ε. - ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ Α.Ε. - ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 30% 2014-2015 

13 ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ-ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ-ΕΤΕΘ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 15% 2010-2015 

14 "ΚΞ ΜΥΒΑ ΑΕ - ΑΑΓΗΣ ΑΕ" - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - ΚΑΣΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 15% 2012-2015 

15 ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 62% 2014-2015 

16 ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ - ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 30% 2009-2015 

 

9 Αποθέµατα 

 

Ποσά σε  Ευρώ.  

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Α' ύλες - 323.310 

Σύνολο - 323.310 

 

 

10 Απαιτήσεις 
Ποσά σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Πελάτες (εκτός από παρακρατηµένες εγγυήσεις) 2.238.583 2.138.632 

Παρακρατηµένες εγγυήσεις (π.χ. κρατήσεις καλής εκτέλεσης) 82.200 15.588 

Σύνολο Πελατών 2.320.783 2.154.220 

Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη 4.362.896 2.023.771 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (533.674) (433.951) 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 6.150.005 3.744.040 

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 1.821.716 3.656.058 

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος  378.492 1.803 

Απαιτήσεις από κοινοπρακτικά σχήµατα 783.458 642.180 

Λοιπές Απαιτήσεις 2.593.984 1.986.182 

Λοιπές Απαιτήσεις - Συνδεδεµένα µέρη 4.081 - 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης Λοιπών Απαιτήσεων (88.448) (88.448) 

Σύνολο 11.643.288 9.941.815 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 9.659 8.775 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 11.633.629 9.933.040 

11.643.288 9.941.815 

 

Ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις» αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:  

Ανάλυση λοιπών Απαιτήσεων 

Ποσά σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 
Ελληνικό ∆ηµόσιο ( παρακρατούµενοι & προκαταβλητέοι φόροι) & 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 

1.234.205 1.207.660 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 253.204 99.338 

Προκαταβολές προµηθευτών / πιστωτών & Λοιποί χρεώστες 450.625 225.233 

Επιταγές (µεταχρονολογηµένες) εισπρακτέες 655.951 453.951 
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2.593.984 1.986.182 

 

Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 έχει ως εξής: 

Ποσά σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι αποµειωµένα 2.267.773 2.185.920 

Είναι σε καθυστέρηση: 

3  - 6 µήνες  651.704 978.804 

6 µήνες - 1έτος  2.445.780 87.396 

Πάνω από 1 έτος 1.318.422 925.872 

6.683.679 4.177.991 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (533.675) (433.951) 

Καθαρές απαιτήσεις Πελατών 6.150.004 3.744.040 

 

Η λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
Όλες οι απαιτήσεις είναι σε ευρώ.  

 
11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 

Ποσά σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 810.481 428.080 

Καταθέσεις όψεως 8.895.701 7.238.600 

Καταθέσεις προθεσµίας - - 

Σύνολο 9.706.182 7.666.680 

 

Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ποσοστά καταθέσεων ανά κλάση πιστοληπτικής αξιολόγησης από την 
εταιρεία Standard & Poor (S&P). 

 

 
Rating Χρηµατοπιστωτικού 
Ιδρύµατος (S&P) 

Πσοστό Καταθέσεων 
όψεως 

 
31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

NR 2,19% - 

SD 97,81% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100,0% 
 

Το σύνολο των καταθέσεων όψεως της Εταιρείας είναι κατατεθειµένο στις συστηµικές ελληνικές τράπεζες ή και 
θυγατρικές τους που έχουν χαµηλή ή δεν έχουν πιστοληπτική αξιολόγηση λόγω της κρίσης χρέους που 
αντιµετωπίζει η Ελλάδα. ∆ιευκρινίζεται όµως ότι, αντιστοίχως οι τράπεζες αυτές καλύπτουν και το σύνολο των 
πιστωτικών διευκολύνσεων (Εγγυητικές Επιστολές, κλπ) προς την Εταιρεία. 

Όλα τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα είναι σε Ευρώ. 
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12 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Αριθµός 
µετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο 

1-Ιαν-14 3.300.000 6.600.000 6.600.000 

31-∆εκ-14 3.300.000 6.600.000 6.600.000 

1-Ιαν-15 3.300.000 6.600.000 6.600.000 

31-∆εκ-15 3.300.000 6.600.000 6.600.000 

 

 
 
 
13 Λοιπά αποθεµατικά 

 

Ποσά σε  Ευρώ. 
Τακτικό 

αποθεµατικο 
Ειδικά & 
έκτακτα 

αποθεµατικά 

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
αναλογιστικών 
κερδών/ζηµιών 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Σύνολο 

1-Ιαν-14 172.530 1.033.188 1.708.739 (9.825) - 2.904.632 
Μεταφορά από / στα 
αποτελέσµατα εις νέον - - (1.612.756) - - (1.612.756) 

Αναταξινόµηση - - (95.984) - 95.984 - 
Αναλογιστικά 
κέρδη/(ζηµιές) - - - (6.821) - (6.821) 

31-∆εκ-14 172.530 1.033.188 - (16.647) 95.984 1.285.055 

1 Ιανουαρίου 2015 172.530 1.033.188 - (16.647) 95.984 1.285.055 
Αναλογιστικά 
κέρδη/(ζηµιές) - - - (292) - (292) 

31 ∆εκεµβρίου 2015 172.530 1.033.188 - (16.939) 95.984 1.284.763 

 

 (α) Τακτικό αποθεµατικό  

Από τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 των κωδ., Ν. 2190/1920 ρυθµίζεται ο σχηµατισµός και η χρησιµοποίηση 
του τακτικού αποθεµατικού ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των πραγµατικών (λογιστικών) καθαρών κερδών κάθε 
χρήσεως κρατείται, υποχρεωτικά, για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, µέχρις ότου το συσσωρευµένο ποσό 
του τακτικού αποθεµατικού γίνει τουλάχιστον ίσο µε το 1/3 του ονοµαστικού µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό 
αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των µετόχων, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

(β) Έκτακτα αποθεµατικά 

Τα αποθεµατικά αυτής της κατηγορίας, έχουν δηµιουργηθεί µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε 
παλαιότερες χρήσεις, δεν έχουν ειδικό προορισµό και δύναται να χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε  σκοπό µε 
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

(γ) Αφορολόγητα αποθεµατικά 

Αφορολόγητα αποθεµατικά ύψους 95.984 ευρώ που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 
72 του Ν.4172/2013, έχουν µεταφερθεί στα Λοιπά Αποθεµατικά. 
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14 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εµπορική της δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων. 

Ποσά σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Προµηθευτές 2.863.737 2.777.903 

Υποχρεώσεις προς κοινοπρακτικά σχήµατα 1.175.486 539.914 

∆εδουλευµένα έξοδα 16.900 16.900 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 1.290.803 504.402 

Υποχρεώσεις για κατασκευαστικά συµβόλαια 1.714.805 460.033 

Λοιπές υποχρεώσεις 3.877.004 3.381.504 

Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεµένα µέρη 3.598.498 3.368.327 

Σύνολο 14.537.233 11.048.983 

Βραχυπρόθεσµες 14.537.233 11.048.983 

Σύνολο 14.537.233 11.048.983 

 

Ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» αναλύεται στον παρακάτων πίνακα: 

Ποσά σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Προκαταβολές Πελατών  930.490 1.317.907 

Υποχρεώσεις σε υπεργολάβους 1.835.231 1.002.241 

Λοιποί Πιστωτές 589.190 738.259 

∆ικαιούχοι αµοιβών από παροχή υπηρεσίας και Αποδοχές 
προσωπικού πληρωτέες 522.094 323.097 

3.877.004 3.381.504 

 

Το σύνολο των υποχρεώσεων είναι σε ευρώ. 
Η λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. 
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15 Αναβαλλόµενη φορολογία 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα 
συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 
 
 
Ποσά σε  Ευρώ       

     
    31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:       

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες   37.910 794.496 

    37.910 794.496 

        

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:       

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες   33.156 - 

    33.156 - 

 
 
Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 
 

    31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης   794.496 345.629 

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων 
(σηµ.29) 

  (788.672) 451.264 

Χρέωση / (πίστωση) στα λοιπά συνολικά έσοδα   (1.070) (2.397) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης   4.753 794.496 

 
 
 
Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι παρακάτω: 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:     

      
Ποσά σε  Ευρώ.     

  
Κατασκευαστικά 

Συµβόλαια Σύνολο 

1-Ιαν-14 576.894 576.894 
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

373.681 373.681 

31-∆εκ-14 950.575 950.575 

      
      
1-Ιαν-15 950.575 950.575 

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

(422.278) (422.278) 

31-∆εκ-15 528.298 528.298 
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Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:           

            
Ποσά σε  Ευρώ.           

  
∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις 

Κατασκευαστικά 
Συµβόλαια 

Αποθεµατικό 
αναλογιστικών 

κερδών/       
(ζηµιών) 

Λοιπά Σύνολο 

1-Ιαν-14 8.601 203.242 3.452 15.970 231.265 

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

(197) (69.074) -  (8.312) (77.583) 

Χρέωση / (πίστωση) στα λοιπά συνολικά έσοδα -  -  2.397 -  2.397 

31-∆εκ-14 8.404 134.168 5.849 7.658 156.079 
            
            
1-Ιαν-15 8.404 134.168 5.849 7.658 156.079 

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

843 363.125 -  2.427 366.395 

Χρέωση / (πίστωση) στα λοιπά συνολικά έσοδα -  -  1.070 -  1.070 

31-∆εκ-15 9.247 497.293 6.919 10.085 523.544 
 

 

 
16 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης είναι τα 
ακόλουθα: 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 
Υποχρεώσεις στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης για: 
Συνταξιοδοτικές παροχές 41.733 35.048 

Σύνολο 41.733 35.048 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων έχουν ως 
ακολούθως: 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα: 
Συνταξιοδοτικές παροχές 6.609 (16.260) 

Σύνολο 6.609 (16.260) 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης είναι τα 
παρακάτω: 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

  Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων 
υποχρεώσεων 41.733 35.048 
Υποχρεώσεις στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης  41.733 35.048 
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων είναι τα 
παρακάτω: 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

  Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 14.496 7.759 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 666 1.709 

Ζηµιές από περικοπές (8.554) (25.728) 
Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε 
εργαζοµένους  6.609 (16.260) 

Η µεταβολή στις υποχρεώσεις όπως εµφανίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής 
Θέσης είναι ως ακολούθως: 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

  Yπόλοιπο έναρξης 35.048 51.801 
Καταβαλόµενες αποζηµιώσεις (1.286) (9.711) 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµιές που χρεώνονται 
στη Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων 1.363 9.218 

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 6.609 (16.260) 

Υπόλοιπο τέλους 41.733 35.048 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς 
για τα ενοποιηµένα στοιχεία όσο και για τα στοιχεία της εταιρείας ,είναι οι εξής: 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,00% 1,90% 

 2%1 + 0,5% 
0,00% έως το 

2016 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 
2,5% 

και 2,50%1 
ακολούθως 

1: Μέσος ετήσιος µακροχρόνιος 
πληθωρισµός = 2,50% 

Η µέση σταθµική διάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών είναι  
20,50 έτη. 

Ανάλυση αναµενόµενης ληκτότητας των µη προεξοφληµένων συνταξιοδοτικών 
παροχών : 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Πάνω από 5 έτη 63.082 53.766 

Σύνολο 63.082 53.766 

 

Η ανάλυση ευαισθησίας των συνταξιοδοτικών παροχών από µεταβολές στις κυριότερες παραδοχές είναι: 
 
 
 

Μεταβολή 
στην 
παραδοχή 
κατά 

Αύξηση 
στην 
παραδοχή 

Μείωση 
στην 
παραδοχή 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,50% -6,06% 6,06% 

Ρυθµός µεταβολής µισθολογίου 0,50% 6,00% -6,00% 
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Αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµιές που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων είναι: 
 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

(Κέρδη) / ζηµιές από τη µεταβολή στις οικονοµικές παραδοχές (488) 5.099 

Εµπειρία (κέρδη) / ζηµιές 1.851 4.119 
Σύνολο 1.363 9.218 

 
 

 

17 Έξοδα ανά κατηγορία 

 

Ποσά σε  Ευρώ. 
1-Ιαν έως 31-∆εκ-15  1-Ιαν έως 31-∆εκ-14 

 

Κόστος 
πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 1.829.829 370.631 2.200.460 
 

1.696.095 11.932 1.708.027 

Αναλώσεις Αποθεµάτων 9.466.588 - 9.466.588  6.586.281 - 6.586.281 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  19.658 42.914 62.572 
 

22.914 42.615 65.529 

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων  10 - 10  15 300 315 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης 
ενσώµατων παγίων 991.884 - 991.884 

 

257.931 - 257.931 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 502.995 - 502.995 
 

258.753 - 258.753 

Αµοιβές τρίτων  9.575.089 45.205 9.620.294  10.745.746 28.847 10.774.593 

Λοιπά 3.060.439 22.368 3.082.806  2.343.288 8.765 2.352.053 

Σύνολο 25.446.491 481.119 25.927.609 
 

21.911.023 92.458 22.003.482 

 

18 Λοιπά έσοδα / Λοιπά κέρδη/(ζηµίες) 

Ποσά σε Ευρώ. 
 

 
1-Ιαν έως 
31-∆εκ-15 

1-Ιαν έως 
31-∆εκ-14 

Λοιπά Έσοδα   
Ενοίκια 139.853 145.492 

Σύνολο  139.853 145.492 

   
Λοιπά κέρδη/(ζηµιές)   
Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 10.280 33.115 

Έκτακτα ανόργανα έσοδα 25.473 25.882 

Έκτακτα ανόργανα (έξοδα) (376.355) (309.336) 

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 2.640 318 

(Έξοδα) προηγουµένων χρήσεων (94.055) (41.658) 

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) 17.468 478.359 

Σύνολο Λοιπά κέρδη/(ζηµίες) (414.549) 186.679 
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19 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα – καθαρά 

 

Ποσά σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Έσοδα τόκων 157.889 35.042 

Καθαρά (έξοδα) / Έσοδα τόκων 157.889 35.042 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

  ∆ιάφορα έξοδα τραπεζών (7.519) (4.536) 

(7.519) (4.536) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα /(έξοδα) - καθαρά 150.371 30.507 

 

 
 
20 Παροχές σε εργαζοµένους 

 

Ποσά σε  Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 
Μισθοί και ηµεροµίσθια 1.714.719 1.230.946 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 463.783 473.014 
Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 6.609 (16.260) 

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 15.349 20.327 

Σύνολο 2.200.460 1.708.027 

 

 

21 Φόρος εισοδήµατος 
 
 
Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ. 
 
Στις 16.07.2015 θεσπίστηκε ο νέος νόµος 4334/16.07.2015 «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και 
σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)». Σύµφωνα µε το νέο νόµο ο συντελεστής 
φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται από 26% στο 29% και αυξάνεται από 80% σε 100% η 
προκαταβολή φόρου εισοδήµατος για τη χρήση 2015 και έπειτα. Η επίδραση από τον επανυπολογισµό των 
αναβαλλόµενων φόρων στο φόρο εισοδήµατος της Κατάστασης αποτελεσµάτων απεικονίζεται στον παρακάτω 
πίνακα: Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ. 

Ποσά σε  Ευρώ.   
 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Φόρος χρήσης 1.108.656 446.094 

Αναβαλλόµενος φόρος λόγω µεταβολής φορολογικού 
συντελεστή από 26% σε 29% 

92.348 - 

Αναβαλλόµενος φόρος  (881.020) 451.265 

Σύνολο 319.984 897.358 

 

 

 



 ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ  
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2015 

 

(33) / (35) 

 
 
 
Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 
χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρίας, ως εξής: 
 
Ποσά σε  Ευρώ.   
 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 
Λογιστικά κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 267.501 1.856.088 

   
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς 
συντελεστές για τα κέρδη στις αντίστοιχες χώρες 

77.575 482.583 

   
Αναµορφώσεις   
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 134.154 536.201 

Χρήση φορολογικών ζηµιών προηγουµένων χρήσεων (44.345) (121.425) 

Φορολογικές ζηµιές για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 

60.252 - 

Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή 92.348 - 

Φόροι 319.984 897.359 

 

Ο φόρος που αναλογεί στα λοιπά συνολικά έσοδα αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε  Ευρώ.        
 

1-Ιαν έως 31-∆εκ-15 
 

1-Ιαν έως 31-∆εκ-14 

 
Προ 

Φόρων 

Φόρος 
(Χρέωση) 
/ πίστωση 

Μετά από 
Φόρους  

Προ 
Φόρων 

Φόρος 
(Χρέωση) 
/ πίστωση 

Μετά από 
Φόρους 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) (1.363) 395 (967) 
 

(9.218) 2.397 (6.821) 

Επίδραση αλλαγής φορολ. συντελεστή στα 
αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) 

- 675 675 
 

- - - 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (1.363) 1.070 (292)  (9.218) 2.397 (6.821) 

 

Για την εταιρεία εκτός της επιβάρυνσης στον Αναβαλλόµενο φόρο της Κατάστασης Αποτελεσµάτων ποσού ευρώ 
92.348, η µεταβολή του φορολογικού συντελεστή επέδρασε θετικά στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα χρήσης 
κατά ποσό ευρώ 675. Εποµένως, η συνολική επίδραση της µεταβολής του φορολογικού συντελεστή στα 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα χρήσης της Εταιρείας ανέρχεται σε ζηµία ευρώ 91.673. 
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22 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
 

- Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Εκτιµούµε ότι οι φόροι 
που ενδεχοµένως προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο της χρήσεως αυτής δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

- Στις χρήσεις από το 2011 έως και το  2014 η εταιρία υπάχθηκε στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών, βάσει του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011-2013 και βάσει του Ν.4174/2013 για τη χρήση 2014  και 
για όλες τις χρήσεις της χορηγήθηκε «Φορολογικό Πιστοποιητικό» µε τύπο «Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη», το 
οποίο υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπ. Οικονοµικών.  

 - Για τη χρήση 2015 η εταιρία έχει επίσης υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κ.Φ.∆. (Ν. 4174/2013). Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε 
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2015. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

Κατά τα λοιπά δεν υφίστανται άλλες ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα 
θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της επιχείρησης. 

   

 
23 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς επίσης και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα 
µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: 
 

 
Ποσά σε Ευρώ. 

  
  

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 3.823.194 2.120.757 

 
Πωλήσεις προς συνδεδεµένα µέρη 3.823.194 2.120.757 

 
     Πωλήσεις 3.683.932 1.682.916 

 
     Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 139.262 437.842 

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 2.004.966 940.471 

 
Αγορές  από συνδεδεµένα µέρη 2.004.966 940.471 

 
     Κόστος πωληθέντων 2.004.966 940.471 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

  
31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

α) Απαιτήσεις 4.366.977 2.023.771 

 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 4.366.977 2.023.771 

 
     Πελάτες 4.362.896 2.023.771 

 
     Λοιπές απαιτήσεις 4.081 - 

β) Υποχρεώσεις 3.598.498 3.368.327 

 
Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη 3.598.498 3.368.327 

 
     Προµηθευτές 3.238.333 2.104.417 

 
     Λοιπές υποχρεώσεις 360.164 1.263.910 
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24 Λοιπές σηµειώσεις 
 

• Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2015 ανερχόταν σε 48 και την 31.12.2014 
ανέρχεται σε 39 άτοµα.  

• Οι συνολικές αµοιβές των νόµιµων ελεγκτών της Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων για το οικονοµικό έτος 2015 ανέρχονται σε ευρώ 9.900 (2014: ευρώ 9.900).  

• Σε πάγια στοιχεία της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθήκης  υπέρ τραπεζών ύψους € 
412.817 για εξασφάλιση απαιτήσεών τους. 

 

 

 

 

 

 
Κηφισιά , 31 Μαρτίου 2016 
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